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10:00

11:30

13:00

מניעת אלימותזכרון השואה, צדקדו קיום וכבוד האחר
לבד בין 4 קירותויזנטלשניים על גג אחד

משפחה ושורשים מנהיגות ומעורבות חברתיתמשמעות החיים
סבא שלי רמטכ"ללקפוץ מעל הענניםימי שלישי עם מורי

קבלת השונהשורשים, בר מצוה, השואההטרדה מינית
בנוגע לציפוראסונות וניסיםקול אחד

12:30
הטרדה מינית

קול אחד

זכרון השואה, צדק
ויזנטל

משמעות החיים
ימי שלישי עם מורי

17:00

18:30

20:00

דו קיום וכבוד האחר
שניים על גג אחד

27/6
בית מזי"א

18 מסילת ישרים 
ירושלים

11/7
וני אמריקה בית צי
1 רח' דניאל פריש 

תל אביב

10/8
הקאמרי

19 שאול המלך 
תל אביב

www.nepheshtheatre.co.il לפרטים נוספים בקרו באתר תיאטרון הנפש ובעמוד הפייסבוק  



 raya.ov@gmail .com | 054-4950313 לאישור הגעה והזמנות  רעיה אובסישר  

   

שנה

ימי חשיפה קיץ 2018

"הקורס האחרון של מורי הזקן התקיים פעם בשבוע בביתו. נושא הקורס היה 
משמעות החיים והתבסס על ניסיון החיים בלבד. עסקנו באהבה, עבודה, משפחה, 

מחילה... ומוות. הכיתה נפגשה בימי שלישי והיה שם רק תלמיד אחד. אני." 
ימי שלישי עם מורי דואט אנושי מרגש בין מורה חכם ואופטימי בערוב ימיו לבין 

צעיר הסקרן ללמוד את רזי החיים.

"ובכן זה מה שנעשה... אני אספר לכם כמה דברים שקרו לי בחיים, אבל אתם לא 
תוכלו להבין את הדברים האלה, כי הדברים האלה הם מעבר לכוח הדמיון... 
המטרה שלי היא לא לייצר דמעות, מה שאני רוצה לייצר הוא ידע - ידע על 

הזוועות ומודעות לסכנה"
ההצגה מבוססת על סיפור חייו של שמעון ויזנטל, ניצול השואה שהפך לצייד 

הנאצים המפורסם ביותר בעולם.

איך ברגע אחד של שכרות ואבדן שליטה הפך רועי, תלמיד תיכון בן 16 שחלם 
להיות וטרינר, לרוצח?

"אני רועי דושי, ואני בן 26. כשהייתי בגילכם לקחתי חיים של ילד אחר, נשפטתי 
על רצח ואני כאן כדי להגיד לכם למה הפשע לא משתלם כמו שאומרים או פשוט 
למה לא כדאי לכם להיות אלימים. למה בחיים אתם לא שותים ולמה בשום מקרה 

אתם לא מגיעים לשום מקום עם סכינים.."

שני חיילים משני צבאות מוצאים את עצמם לכודים על גג אחד, כשמסבבם הכל 
מים. תחילה הם מנסים להילחם זה בזה אך הרצון לחיות גובר. הם מנסים לתקשר 

זה עם זה, אך הם לא מדברים אותה שפה. הצורך במציאת פתרונות יצירתיים 
והרוח האנושית יובילו את השניים לנסות ולהבין את האחר ולהתקרב עד.... 

לרגע הפרידה!
הפקה דו לשונית, בעברית ובערבית, בשיתוף תיאטרון אלמינא.

סיפור על חלומותיה, מאבקיה והצלחותיה של אלונה בת ה-17, מתחילת דרכה 
כחונכת פרטית של תומר, ילד נכה בן 13 ועד לפתיחת הסניף הראשון של תנועת 

נוער ארצית ייחודית המשלבת בין ילדים בעלי מוגבלויות לנוער רגיל.
ההצגה מבוססת על סיפורים האמתיים.

לכבוד פרויקט השורשים, התלמידים הזמינו את הוריהם לספר וללמד על חייהם 
ועבודתם. לערן אין אבא והוא מזמין לכיתה את היקר לו מכל - סבא. אך סבא לא 

מגיע. מסתבר שסבא לא תמיד זוכר ובזמן האחרון הוא מאמין שהוא הרמטכ"ל. 
במסע התבגרות אמיץ מול כיתתו ערן יחשוף סיפורה של משפחה אחרת.

זה יהיה שיעור בלתי נשכח!

סיפורה של להקת רוק צעירה החולמת על פריצה לעולם הגדול. במהלך החזרות 
לתחרות טלוויזיה נחשקת, לצד ההתרגשות והשמחה, עוברות בנות הלהקה 

הטרדה מינית.
ההצגה מאירה את הצורך שלנו בהקשבה, חמלה, תמיכה וחברות. מביאה את מגוון 

הקולות שעולים בעקבות ההטרדה ומעבירה מסר חשוב לכל נער ונערה שהם לא 
לבד, שיש להם קול ויש מי שמקשיב להם.

*שחקני ההצגה מנגנים ושרים חי על הבמה.

ההצגה מספרת במקביל על שני מסעות שונים; האחד מסע פנימי של עמוס, ילד 
בערב הבר מצווה, האוגר בתוכו קושיות וכעסים, השני מסעו של סבו מוניש, גם 

הוא ילד בר מצווה בזמן השואה, הבורח מפני האויב ומצליח לשרוד. אהבתו 
וסיפוריו של הסב, הם אלו המסייעים לעמוס להתבגר ולהתגבר.

..."אז אני רוצה לספר לכם קצת עליי כי אני יודע שכולם חושבים שאני "ציפור 
מוזרה". זה ביטוי כזה שאימא שלי לפעמים משתמשת בו כשהיא מסבירה לי איך 

אנשים מסתכלים על אנשים כמוני, כמוני זאת אומרת, שונים." 
מייקי, נער על הקשת האוטיסטית, מנסה להסביר לכיתה שלו מה בדיוק קרה 

באותה הפסקה עם הציפור שגרם לכולם להתרחק ממנו. 
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משמעות החיים
ט- יב

ימי שלישי עם מורי

זכרון השואה, צדק
ח- יב 

ויזנטל

מניעת אלימות
ז-יב

לבד בין 4 קירות

דו קיום וכבוד האחר
ז-יב

שניים על גג אחד

מנהיגות ומעורבות חברתית
ז-יב

לקפוץ מעל העננים

משפחה ושורשים 
ז-יב

סבא שלי רמטכ"ל

הטרדה מינית
ח-יב

קול אחד

שורשים, בר מצווה, השואה
ז

אסונות וניסים

קבלת השונה
ז-יב

בנוגע לציפור


